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ВІДДІЛ ЗАПАСІВ, ЙОГО
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Схема руху ЛЗ та ВМП в системі аптечних закладів
(8 этапів)
Пошук постачальника ЛЗ та ВМП
Укладання договорів (контрактів) на поставку ЛЗ та ВМП
Поставки ЛЗ і товарів аптечного асортимента
Приймання товару в умовах аптеки
Організація вхідного контролю й обліку ЛЗ та ВМП
Організація виготовлення ЛЗ, ВАЗ, концентратів і полуфабрикатів
Організація внутрішньоаптечного контролю якості й обліку
виготовлених ЛЗ, ВАЗ, концентратів та полуфабрикатів

Організація відпуску ЛЗ структурним підрозділам аптеки
Реалізація ЛЗ та ВМП кінцевому споживачу

Загальна організаційна структура
аптеки

АПТЕКА
РВО

Відділ
б/рец.
відпуску

Відділ
ГЛЗ

Відділ
запасів

Єдиний відділ аптеки, що не має виходу до торгової зали
і контактів з відвідувачами
Виділяється в аптеках у разі потреби: розвинута аптечна
мережа, що має підвідомчі аптеки (наприклад, в ЦРА)

Функції відділу запасів:
1.

Забезпечувальна (постачальна)
- визначення поточної потреби аптеки в ЛЗ та ін. товарах,
- формування замовлень,
- прийом товару,
- контроль якості ЛЗ,
- зберігання ЛЗ відповідно до вимог Належної практики
зберігання GSP,
- відпуск товару відділам аптеки і оптовим покупцям.

. Виробнича:
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- фасувальні роботи (ЛРС, вата, марля),
- виготовлення ВАЗ (очні краплі, ін'єкційні розчини),
- виготовлення концентратів і напівфабрикатів для РВО.

Перелік товарів, які мають право придбавати і
продавати аптеки (20 групп)

Наказ МОЗУ 06.07.2012 № 498 {Із змінами, Наказ МОЗ №764 від 23.11.2015}
• Медичні вироби.
• Предмети та засоби особистої гігієни
(засоби для догляду за порожниною рота,
шкірою, волоссям, засоби для та після гоління,
мило, шампуні)
• Мінеральні води, столова питна вода.
• Косметичні засоби, крім парфумів та
декоративної косметики.
• Функціональні харчові продукти, харчові
продукти для спеціального дієтичного
споживання (дитяче, спортивне харчування),
дієтичні добавки; напої; продукти для діабетиків;
жувальні гумки, батончики, льодяники, печиво;
закваски, клітковина, БАД.
• Репеленти (у т. ч. електричні пристрої),
акарицидні засоби (засоби проти кліщів).
• Дезінфекційні засоби. Антисептичні
засоби.
• Прилади для контролю і регуляції мікроклімату середовища (іонізатори, зволожувачі повітря, термометри, гігрометри)
• Пристрої для доочищення питної води та
змінні фільтри-картриджі до них.
• Товари для немовлят та дітей.

• Література з питань медицини, фармації та
здорового способу життя.
• Спецодяг для мед. і фарм. працівників.
• Товари для осіб з обмеженими
можливостями.
• Ортопедичні товари, противарикозні
вироби, прилади вимірювання
функціональних навантажень людини,
масажери, інгалятори, лампи, солеві,
гелеві та електричні грілки, товари для
магнітотерапії тощо.
• Інструменти, пристрої для догляду за
порожниною рота, шкірою, нігтями,
волоссям.
• Предмети та засоби для ароматерапії
(ароматичні лампи, масла, палички, свічки).
• Вироби з вати, засоби жіночої гігієни,
пластирі, серветки, туал.папір, панчішношкарпеткові вироби.
• Засоби, пристрої та інші товари для
боротьби зі шкідливими звичками.
• Ємності для підтримання температурного
режиму (термосумки, термобокси тощо).
• Лабораторний посуд. Ваги аптечні

Приміщення та обладнання відділу
приміщення (зона)
для приймання
товару

приміщення (зона) для
обслуговування ЛПЗ та ін.
організацій (прийом і
оформлення замовлень,
експедиційна);

приміщення (зони)
для зберігання
товарів

приміщення для
проведення лабораторнофасувальних робіт (ЛФР)

Обладнання для належного зберігання ТМЦ :




шафи, стелажі,
холодильники, сейфи
засоби контролю температури й відносної вологості повітря

Тест № 1
Визначте, який з відділів аптеки здійснює
прийом товару, його зберігання, відпуск
іншим відділам аптеки:
а) Рецептурно-виробничий відділ
б) Відділ готових лікарських засобів
в) Відділ запасів
г) Відділ безрецептурного відпуску

Тест № 2
Вкажіть, які товари НЕ мають права придбавати
і продавати аптеки
а) Вироби мед. призначення, медтехника
б) Засоби особистої гігієни
в) Декоративна косметика
г) Функціональні харчові продукти
д) Дезинфекційні засоби

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ
ТОВАРІВ ДО АПТЕК

Види поставок


Централізовані (характерні для аптечних
мереж) здійснюються тільки від одного
постачальника. Такі поставки надійні, але
недостатньо гнучкі (за номенклатурою, цінами)



Децентралізовані – аптека самостійно обирає
постачальників, номенклатуру, частоту і умови

поставок (найбільш поширені)

Види поставок

БА – базова аптека, ПА – периферійна аптека

Характеристика постачальників ЛЗ і товарів аптечного
асортименту
За місцезнаходженням

вітчизняні

За субʼєктами господарювання

виробники
ліків

За масштабами діяльності

національні

За формами
власності

державної та
комунальної

За формами
господарювання
Акціонерні
товариства
ТОВ

іноземні

оптові
фірми
аптечні
бази
(склади)
ЦРА

регіональні

місцеві

колективної

товариства з
додатк. відповідальністю

змішаної

приватної

повні
товариства
спільні
підприємства

Критерії вибору постачальника
Ділова репутація, досвід роботи на ринку
Асортимент ЛЗ, ВМП та інших товарів
Умови поставок, їх швидкість, періодичність
Ціни, розміри торгових націнок і знижок
Форма оплати, умови розрахунків за товари

Кваліфікація персоналу
Териториальна близькість, способ доставки
Комплекс сервісних послуг

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ (ТЗ)
Зменшення
запасу
Аналіз
асортименту по
кожній товарній
позиції
за обсягами
продажу
за
прибутковістю
уникнення
дефектури

Збільшення
обіговості ТЗ
контроль
товарних
залишків
нормування
товарних
залишків
створення
оптимальних
умов закупівлі
товару

Автоматизація
управління ТЗ
вибір постачальників, цін, умов
поставок, знижок
формування замовлень, постановка
товару на облік
моніторинг руху
товару,
товарообіговості
моніторинг взаєморозрахунків і
платежів
аптечна довідка
(синоніми, анотації)

Визначення
потреби
препарати
специфічної
дії
препарати з
нормованим
споживанням
препарати
широкого
спектру дії
ВМП та інші
товари
аптечного
асортименту

Процес визначення потреби
у ЛЗ
умовно поділяється на три складові:
• прогноз потреби;

• формування замовлення;

• інформаційна взаємодія учасників
лікарського забезпечення

Для раціонального
прогнозування потреби в ЛЗ
враховуються такі фактори:
обсяги реалізації ЛЗ за попередні
періоди;
 дані про залишки ЛЗ в аптеках і на
складах;
 дані про кількість пацієнтів з
певною нозологією захворювання
(реєстр хворих)


Складання замовлення :
вручну
 за допомогою комп'ютерних
комплексів:


«Фармзаказ Аптека» (Моріон);
 «АНР-Аптека»
 «Скарб»


ТЕСТ №3

Вкажіть найбільш поширений вид
поставки в аптечних мережах:
а) централізована поставка з централізованим
замовленням товару;
б) централізована поставка з децентралізованим
замовленням товару;
в) децентралізована поставка з централізованим
замовленням товару;
г) децентралізована поставка з
децентралізованим замовленням товару.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙМАННЯ
ТОВАРУ

Процедура приймання товару
Прийом товару за кількістю і якістю здійснює
приймальна комісія (у складі 3-х осіб) у
відповідності до накладних
Вхідний контроль якості здійснює Уповноважена

особа

За результатами приймання товару Уповноважена особа
складає Реєстр ЛЗ, що надійшли до суб‘єкта

господарювання

У разі виявлення невідповідності партії товару
документам – товар повертають постачальнику або
розміщують в карантинній зоні

Документи, що супроводжують
поставку товару
(підставою для поставки є ДОГОВІР)
Продавець
(оптова ланка)
1.
2.
3.
4.

→

Покупцю
(аптека)

Накладна (ТТН) (2 прим.)
Податкова накладна (електронна)
Сертифікати якості на кожну серію ЛЗ
Реєстр ЛЗ (реєстр сертифікатів)

Покупець

→

Підписана накладна (1 прим.)

Продавцю

Тест №4

Вкажіть документи, необхідні для
супроводження поставки (від
постачальника) товарів в аптеку:
а) накладні (ТТН);
б) довіреність;

в) сертифікат якості ЛЗ;
г) податкова накладна.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ
ЛЗ ТА ВМП

Принципи організації зберігання ЛЗ та ВМП
Відповідно до токсикологічних груп:
• наркотичні, психотропні препарати і прекурсори;
• отруйні засоби;
• сильнодіючі речовини;
• ЛЗ загального списку.
За фармакологічними групами
За способом застосування
• зовнішнє
• внутрішнє
За фізико-хімічними властивостями і агрегатним станом ЛЗ
З урахувнням строків придатності

Організаційні принципи зберігання ЛЗ та ВМП
ВИМОГИ ДО
ПРИМІЩЕНЬ
склад приміщень
розміри площ
експлуатація
приміщень
відповідність
приміщень вимогам
нормативно-технічної
документації

вимоги до оснащення
охоронні та протипожежні засоби
припливно-витяжна
вентиляція
стелажі, шафи,
піддони
засоби механізації
прилади центрального опалення
термометри,
гігрометри

ПРИНЦИПИ
ЗБЕРІГАННЯ

ЗАГАЛЬНІ
ВИМОГИ

відповідно до
токсикологічних
груп

оптимальні
умови
зберігання

відповідно до
фармакологічних
груп

найбільш повне використання площ

залежно від
способу вживання

створення
належних умов
праці

відповідно до
агрегатного
стану

застосування
засобів
механізації

відповідно до
фізико-хімічних
якостей ЛЗ і
впливу факторів
зовнішнього
середовища

забезпечення
фармацевтичн
ого порядку

з урахуванням
строків
придатності та
характеру різних
лікарських форм

візуальний
контроль за
станом ЛЗ,
ВМП, тари
боротьба з
гризунами,
шкідниками

ОСОБЛИВІ УМОВИ
ЗБЕРІГАННЯ
ГЛЗ

ЛРС
дезінфікуючі
засоби

ВМП

залежно від фізикохімічних якостей та
впливу факторів
зовнішнього середовища
вимагають захисту
від дії світла

від дії вологи

гумові
вироби
перев’язувальні
засоби
допоміжні
матеріали

медична
техніка
медичні
п’явки

від випарювання

від дії підвищеної
температури
від дії пониженої
температури
від дії газів
навколишнього
середовища
пахучі, барвні ліки
вогненебезпечні та
вибухонебезпечні ЛЗ

Особливості зберігання різних груп
товарів
Наркотичні й психотропні речовини, прекурсори



• в спеціально обладнаних приміщеннях (решітки на вікнах, металеві
двері, охоронно-пожежна сигналізація) у вогнетривких сейфах або
металевих шафах, надійно прикріплених до стіни або підлоги
Отруйні й сильнодіючі ЛЗ, які знаходяться на ПКО
• окремо в спеціальних шафах під замком, на ніч опечатуються. Надписи
на штангласах, де зберігаються отруйні, наркотичні препарати,
пишуться латинською мовою, білим шрифтом на чорному фоні
ЛРС
• у щільно зачинених ящиках, в добре провітрюваному приміщенні. У
шафах - склянка з хлороформом, закрита пробкою з трубкою або з
отворами.
Перев'язувальний матеріал
• в сухому провітрюваному приміщенні у шафах, ящиках, на стелажах і
піддонах, викрашених світлою масляною краскою (періодично
проводять обробку дезрозчином)

Строки придатності
В місцях зберігання товари розміщуються з
урахуванням остаточного терміну придатності , а
їх реалізація здійснюється за принципом FІFО

(First In – First Out, що означає «першим
прийшов – першим пішов»).

По закінченню терміну придатності ЛЗ вилучають з обігу

відповідно до затвердженого в аптеці внутрішнього
порядку і поміщають в карантинну зону, потім знищують в
установленому законом порядку.

Правила утилізації та знищення ЛЗ
Наказ МОЗУ від 24.04.2015 № 242

1. ЛЗ, що не підлягають подальшому використанню, встановлюються
органами держконтролю або посадовими (уповноваженими) особами
аптек (оптових фірм). Складається акт про перевод таких ЛЗ в статус
«відходів».

2. Забороняється подовження строку придатності ЛЗ.
3. ЛЗ, обіг яких заборонений розпорядженням Держлікслужби,
вилучаються з обігу шляхом, вказаним у розпорядженні.

4. «Відходи» передаються для утилізації або знищення організаціям, які
мають відповідні ліцензії безпосередьо або через постачальників.
5. Інформація подається органам держ.контролю за місцем
провадження діяльності.

Готуємося до КРОК-2!!!
У відповідності з основними умовами
поставки медичної продукції, ЛЗ в аптеці
повинні відпускатись з залишковим
терміном придатності не менше __%, а
бактерійні препарати – не менше _ %.

A. 60%, 40%;
B. 80%, 60%;
C. 50%, 40%;
D. 40%, 20%;
E. 60%, 30%.

Готуємося до КРОК-2!!!
Періодичність перевірки і запису в картці
обліку температури у приміщеннях для
зберігання ТМЦ складає не рідше ...
A. 1 раз на тиждень.
B. 2 рази на добу.
C. 1 раз на місяць.
D. 1 раз на день.
E. 2 рази на місяць.

Готуємося до КРОК-2!!!
Всі товари аптечного асортименту
потребують відповідних умов зберігання. Для
контролю за дотриманням вимог в
матеріальних кімнатах розміщують:
А.
В.
С.
D.
E.

Інструкцію зі зберігання.
Рекламну інформацію.
Карту обліку температури і відносної
вологості.
Термометр і гігрометр.
Кондиціонер.

Готуємося до КРОК-2!!!
У приміщеннях для зберігання товарів має
підтримуватися певна температура і
вологість повітря. Вкажіть особливості
зберігання гумових виробів:
A. При температурі 0-20°С, відносній вологості
повітря не менш 65%, на відстані від нагрівальних
приладів.
B. Ізольовано в герметично закритій тарі.
C. У мішках на стелажах чи піддонах.
D. При оптимальній температурі (18-20°С) і
вологості 30-40%.
E. На яскравому сонячному світлі.

Готуємося до КРОК-2!!!
Вкажіть умови зберігання парфумернокосметичної продукції в аптечних закладах
A.
B.
C.
D.

при температурі від +0˚С до + 5 ˚С
при температурі не вище + 5 ˚С
при температурі не вище + 50 ˚С
при температурі від +5˚С до + 25 ˚С

Готуємося до КРОК-2!!!
В аптеку надійшла мазь «Левомеколь».
Укажіть умови і температуру зберігання.
A. В прохолодному, захищеному від світла місці при
температурі не вище 100˚С
B. На яскравому сонячному світлі при температурі
18-200˚С
C. В сухому, захищеному від світла місці при
температурі 1-100˚С
D. В сухому, захищеному від світла місці при
температурі від –3 до +350˚С
E. При температурі 18-200˚С і вологості повітря
30-40%

Готуємося до КРОК-2!!!
В аптеку надійшла партія лікарських засобів
в аерозольній упаковці. Укажіть умови і
температуру зберігання
A. В сухому, захищеному від світла місці при
температурі від –3 до +35°С
B. В прохолодному, захищеному від світла місці при
температурі 10-150°С
C. В сухому, захищеному від світла місці при
температурі від 5 до 120°С
D. В прохолодному місці при температурі від 1 до
100°С
E. В прохолодному, захищеному від світла місці при
температурі не вище 100°С

Готуємося до КРОК-2!!!
Всі ЛЗ потребують особливих умов
зберігання в залежності від їх фізичних та
фізико-хімічних властивостей. При якій
температурі зберігають ампульний розчин
натрію аденозинтрифосфату (АТФ)?
A.
B.
C.
D.
E.

10oC
0-2oC
7-10oC
3-5oC
12-15oC

Готуємося до КРОК-2!!!
У приміщеннях для зберігання товарів
аптечного асортименту має підтримуватись
певна температура і вологість повітря. На
якій висоті від підлоги повинні розміщуватися
термометри і гігрометри ?
A.
B.
C.
D.
E.

1,5-1,7 м.
1 м.
1-1,3 м.
1,2-1,4 м.
2м

Дякую за увагу!

